
NAVODILA ZA UPORABO WIFI ip CAMERE 

Brezžična WIFI ip camera je notranja vrtljiva kamera, ki deluje preko brezžičnega WIFI omrežja. Je 

izredno zmogljiva kamera. Notranji motorček ji omogoča, da jo iz oddaljenosti premikamo v vse 

smeri. V brezžično video camero lahko vstavite tudi SD kartico na katero lahko posnamete dogodke.  

Video kamera »wifi ip camera« se lahko uporablja kot notranja nadzorna kamera. Preko pametnega 

telefona, računalnika boste lahko kadarkoli in od kjerkoli preverili, kaj se dogaja v prostoru, kjer je 

nameščena kamera.  Prenos slike in zvoka deluje odlično. 

Vsebina kompleta: 

- WIFI ip Camera 

- Napajalnik 

- Nosilec za pritrditev na zid  

- navodila 

Hrbtni del camere: - antena 
                                   -tipka RESET 
                                  - vhod za DC napajanje- vtič 

 

Sprednji del camere : - na vrhu je reža za SD kartico  
                                       -IR senzor 
                                       - Leča 
                                       -IR Led   



 

 

Preden pričnete s postopkom instalacije mora biti vaš telefon vključen na wifi omrežje.  

 

 

 

1.Poskenirajte QR codo  

 

ali si v vaši spletni trgovini poiščite aplikacije »i Csee« in si jo naložite na vaš mobilni telefon . Nato 

pričnete z registracijo oz. kreiranjem vašega računa.  

2. Ko imate aplikacijo naloženo si registrirate račun z uporabniškim imenom in geslom. 

3. Pred registracijo izberite »Add my camera« , kjer se vam bo prikazal vaš wifi naslov in samo vpišete 

vaše geslo za wifi. Ko potrdite geslo vam bo camera dala signal »connecting« (povezan). Nato pa 

kliknite sliko kamere, ki je na voljo v območju iskanja v mobilnem omrežju, da dokončate nastavitve 

kamere.  Ko se uspešno registrirate se vam prikaže živa slika. Preko mobilnega aparata lahko snemate 

ali poslušate zvok, lahko naredite fotografijo ali pa podrsnete po ekranu levo ali desno gor ali dol, da 

zajamete celotno območje snemanja.  

OPOMBA: 

1.Hitra nastavitev: Povežite kamero z brezžičnim usmerjevalnikom. Za prvo 

uporabo in po ponovnem zagonu kasneje nastavite vaš račun –registracijo. 

 

2.Hitra povezava: povežite wifi ip camero in vaš telefon na isto brezžično 

povezavo, za hitro gledanje –live streem – v živo. 



p.s. Ko se z vašim mobilnikom oddaljite od wi-fi omrežja se vam prekine 

tudi slika oz. predvajanje snemanja.  

 

3. Če se zmotite pri nastavitvah vam tipka »RESET« pomaga, da si nastavitve 

oz. camero povrnete na začetno stanje.  

 

Proizvajalec : made in china 

Uvoznik: Spletna trgovina Rossi netshop  

 

 

 


